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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 
И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, 

СИГУРНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 11 

 

Днес, на 23.10.2020 г. от 10,00часа, в град Две могили, в стаята на Общински съвет 
на Община Две могили, се проведе заседание на постоянната комисия по 
„Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности”, на което 
присъстваха: 

1. Мехмед Селманов Чолаков – Председател. 
2. Бисер Йорданов Йончев – Секретар. 
3. Христина Димитрова Ефтимова – Член. 
4. Ивайло Димитров Иванов – Член. 
5. Соня Петрова Неделчева – Нечева – Член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

318/15.10.2020 г., относно :Годишен доклад за състоянието на защитата 
при бедствия на територията на община Две могили и готовността за 
зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
319/16.10.2020 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – частна 
общинска собственост с идентификатор 20184.146.270 по КККР на гр. Две 
могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
322/19.10.2020 г., относно: Утвърждаване на годишен план и обем на 
ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община 
Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална цена на 
дървесината 
 

По първа точка от дневния ред докладваМехмед Чолаков:  
Колеги, постъпила е Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/15.10.2020 г., 
относно :Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на 
община Две могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г. 
Соня Неделчева-Нечева: Докладът е много обширен, но за подготовката на зимната 
обстановка е отделено много малко място. Става ясно, че все още няма сключени 
договори с фирми за зимното почистване. Не виждам и да е разнесен пясък за опесъчаване 
от кметствата, въпреки, че сланите започнаха. 
Драгомир Драганов: Г-жа Нечева е права. Искам да обърна внимание и на въпроса с 
пътната маркировка. От пролетта сме повдигнали въпроса, а няма резултат. Вече сме 
есенния сезон и маглите започнаха и няма никаква видимост и ориентир по пътищата, 
където няма маркировка. 
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Мехмед Чолаков: Съглесен съм с вас, за това предлагам да приемем докладната с 
особено мнение. Ако сте съгласни да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/15.10.2020 г., 
относно:Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на 
община Две могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г.: „За“ – 5 
/пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна записка 
от Божидар Борисов с вх. № 319/16.10.2020 г., относно: Отдаване под наем на част от имот 
– частна общинска собственост с идентификатор 20184.146.270 по КККР на гр. Две 
могили. Постъпило е заявление за наемане на имота с цел да бъде използван за 
изграждането на овцеферма. Да гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 319/16.10.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 
20184.146.270 по КККР на гр. Две могили: „За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, 
„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа. 
По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Чолаков: Постъпила е Докладна записка 
от Божидар Борисов с вх. № 322/19.10.2020 г., относно: Утвърждаване на годишен план и 
обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Две 
могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална цена на дървесината. Знаете, 
че го приемаме ежегодно. Става въпрос за санитарна сеч. Има ли други въпроси? Да 
гласуваме. 
Комисията прие Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 322/19.10.2020 г., относно: 
Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална 
цена на дървесината: За“ – 5 /пет/ гласа, „Против“ – 0 /нула/ гласа, „Въздържал се“ – 0 
/нула/ гласа. 
 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10,30часа.   

Подписали протокола: 
 
 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Мехмед С. Чолаков)                          (Бисер Й. Йончев)          (Христина Д. Ефтимова) 

 
 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Ивайло Д. Иванов)    (Соня П. Неделчева – Нечева)  

 
 
 

Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Мехмед Чолаков) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Бисер Йончев) 


